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Kommunstyrelsen, utv led Britt‐Louise Landqvist, områdeschef gy

Gymnasieentreprenadutredningens betänkande Skola &
Samhälle (SOU 2006:1), yttrande
06.49 612
Regeringskansliet begär Luleå kommuns yttrande över betänkandet Skola &
Samhälle. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till barn‐ och
utbildningsnämnden för yttrande senast 2006‐04‐11.
Förvaltningens förslag till yttrande
Sammanfattning
Luleå kommun har beretts möjlighet att yttra sig om betänkandet Skola &
Samhälle (SOU 2006:1).
Kommunen anser att det är av stor vikt för gymnasieskolan att få möjlighet till
ett ökat samarbete med det omgivande samhället och näringslivet nationellt,
men även i ett internationellt perspektiv. En entreprenadlösning kan
framförallt i glesbygd och i kommuner med ensidig näringsstruktur vara ett
gott alternativ för att våra ungdomar ska få möjlighet till en allsidig
utbildning. Det är dock viktigt att den teoretiska utbildningen håller en hög
kvalitet med behöriga pedagoger i kärnämnesundervisningen, även om andra
aktörer är involverade i utbildningen. Vi anser att möjligheten för samarbete
mellan kommunerna förstärks inom skolområdet.
En entreprenadlösning inom IV‐programmet skulle för elever som inte är
behöriga till gymnasieskolan vara en god möjlighet för att få en
yrkesutbildning, samtidigt som de läser de teoretiska ämnena i regi av
gymnasieskolan i en hastighet anpassad för var och en. Detta skulle minska
risken för utslagning i samhället då många elever idag inte klarar
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gymnasiestudier och har svårt att gå vidare efter gymnasieskolans IV‐
program.
Luleå kommun stöder förslaget till entreprenadlösning för gymnasieskolan.
Luleå kommun vill ge sin syn på följande avsnitt.
Avsnitt 4
Utvidgade möjligheter till entreprenad
I en kommun av Luleå kommuns storlek och läge finns starka skäl för att
utöka möjligheterna till entreprenader inom gymnasieskolan. Detta gagnar
utvecklingen sett utifrån både ett elev‐ och samhällsperspektiv. Kommunen
anser att entreprenader kan öka elevernas möjligheter till valfrihet och att de
även kan få tillgång till näringslivets kompetens och moderna utrustning i och
med att dessa kan ha möjlighet till investeringar som skolan av idag inte har.
Vi anser att det även gynnar de elever som går på det individuella
programmet, som i och med samarbetet med näringslivet får en möjlighet till
miljöanpassad utbildning.
Luleå kommun stöder helt tankarna i de tre perspektiven (elevperspektivet, det
övergripande samhällsperspektivet och kommunperspektivet), och anser att det
skulle gynna eleverna i vår region, men även näringslivet som skulle kunna få
möjlighet att utbilda medarbetare anpassade till den egna verksamheten.
Avsnitt 5
Entreprenadreglernas utformning
Vi anser det viktigt att regler om entreprenadförhållanden i skolan förs in i ett
särskilt kapitel i skollagen. Vi stöder förslaget fullt ut.
Luleå kommun anser att samverkan mellan ämnen och kurser bibehålls även i
en entreprenadlösning. Externa anordnare måste på alla sätt vilja anpassa sitt
arbetssätt till att integrera undervisningen i kärnämnen och karaktärsämnen.
Detta kan ske på olika sätt, tex att skolans pedagoger finns vissa dagar/veckor
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på elevernas arbetsplatser. Vi anser också att tanken ligger väl i linje med
regeringens strävan i prop 2003/04:140, att ämnesintegreringen skall öka.
Vid arbetsutskottets sammanträde yrkar Annika Sundström (v) att ärendet
överlämnas till barn‐ och utbildningsnämnden för beslut.
Ordföranden prövar yrkandet och finner att det bifallits.
Förhandlingar enligt MBL § 11 har genomförts 2006‐03‐14.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut till barn‐ och
utbildningsnämnden.
__________
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde yrkar Glenn Berggård (v)
att barn‐ och utbildningsnämnden avstyrker förslaget med hänvisning till det
särskilda yttrande som Ingegerd Hillborn avgivit som sakkunnig i anslutning
till utredningen om gymnasieentreprenader.
Håkan Edström (fp), David Nordström (s), Ingrid Norberg (s), Thomas
Olofsson (fp) och Eva Haglund (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ordföranden prövar yrkandena mot varandra och finner att Håkan Edströms
(fp) med flera yrkande vunnit bifall.
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Glenn Berggård (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna
yrkandet.
__________
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